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Remiss: Fusk vid antagning till högskoleutbildning - vad händer 
sen? (SOU 2019:50) 
 

Juridiska fakultetsstyrelsen som beretts tillfälle att yttra sig över SOU 2019:50 

Fusk vid antagning till högskoleutbildning - vad händer sen? får härmed avge 

följande yttrande som utarbetats av en arbetsgrupp, bestående av representanter för 

fakultetsstyrelsens nämnd för utbildning på grund- och avancerad nivå (ordf. Per 

Nilsén, vicedekan för utbildningsfrågor Elsa Trolle Önnerfors, studentrepresentant 

Ella Sjöbeck) och av professorerna i offentlig rätt Henrik Wenander och Vilhelm 

Persson:  

 
Som betänkandet redogör för är rättsläget oklart, och det finns hållbara juridiska 
argument för olika uppfattningar. Det är välkommet med ett förtydligande av vad 
som gäller. Vid utformningen av dessa nya regler är det angeläget att utforma 
systemet så att fusk medför konsekvenser för fuskaren och att tydliga sanktioner i 
någon form kommer in.  
 
Betänkandet anför, helt riktigt, att det ska till starka skäl för att avvika från det 
skydd mot ändring av meddelade beslut som kommer till uttryck i 
förvaltningslagens (FL) 37 §. Med tanke på de fall av organiserat fusk som har 
avslöjats i anslutning till högskoleantagning finns det dock enligt vår uppfattning 
goda skäl att i detta avseende göra avsteg från de principer som kommer till 
uttryck i FL. Ett resonemang med grund i den europarättsliga principen om skydd 
för berättigade förväntningar - som också vunnit insteg i svensk förvaltningsrätt - 
skulle dessutom tydliggöra att den som har fuskat inte rimligen kan vänta sig att få 
behålla förmåner osv. som erhållits med yttersta grund i fusk. Vi menar att denna 
aspekt bör uppmärksammas vidare i den fortsatta beredningen. 
 
Till skillnad från betänkandet menar vi att det bör vara möjligt att återta 
antagningen efter examen. I den fortsatta beredningen bör vidare uppmärksammas 
möjligheten att inte utfärda examen, och i det sammanhanget överväga om det är 
möjligt att återta examen. 
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